
 
Tønsberg Friidrettsklubb      Dato: 29.09.21 
         Sted: Klubbhuset 
Protokoll styremøte     4/2021     Saksnummer 21-33 
 
Til stede:        Referent: Stine W. Mortensen 
Rune Øverland 
Tom Werner Olsen 
Grete Rivenes 
Torbjørn Aunan 
Linn Tea Kjærås 
Stine Wicklund Mortensen 
 
Sak 21/2021 Godkjenne innkalling  
  Rune leder møtet. Innkalling ble godkjent. 

 
Sak 22/2021 Godkjenning av protokoll 

Prototokoll fra forrige møte signert.  
 
 

Sak 23/2021 Bingo 
 Pga. manglende innsending av regnskap var det 6 mnd. vi ikke fikk deltatt. Tom 

Werner har vært i kontakt med dem og vi er i inne igjen og kan søke om Bingo-
midler. Dette utgjør ca. 140.000. Han søker også lotteritilsynet om kompensasjon 
ifht. Covid-19. 

   
 

Sak 24/2021 Premieutdeling 
Premieutdeling for 2020 har ikke vært gjennomført pga. Covid og må gjennomføres 
nå i høst. Det må leses korrektur og gis tilbakemelding ifht. bestilling av plaketter. 
Kristin sin gruppe skal inviteres . 
Sosialkomiteen tar seg av servering. 
 

Sak 25/2021 Forespørsel om stønad til treningsleir 
Marcus Karlsen har søkt om støtte til treningsleir på vegne av Sebastian, Claudia og 
Mathea i regi av Wang toppidrett i november. Søknadsbeløpet er kr. 5000,- 
Vedtak: Etter skjønnsmessig vurdering støtter TFIK treningsleir for Sebastian, 
Claudia og Mathea. 
Vedtaket var enstemmig 
 

 
 



 
Sak 26/2021 Godkjenning av treningstider 

Styret har ikke forutsetning for å godkjenne dette da det per dags dato ikke foreligger 
et komplett utkast. Saken utsettes til neste møte. Tom og Grete jobber videre med 
utkastet 
 

Sak 27/2021 Lønn til trenere 
Hovedtrenere får kr. 10.000 pr. år som utbetales 15.juni og 15. desember. Leder for 
trenerkomiteen har ansvar for å melde inn når dette skal utbetales og til hvem. 
Vedtak: Innspill til trenerkomiteen om at hjelpetrenere får kr. 6000,- pr. år justert 
ifht. omfang. 
Vedtaket var enstemmig 

 
Sak 28/2021 Registrering av nye medlemmer 

Alle må registrere seg i Min idrett. Dette går til Tom Werner og kasserer. Kasserer må 
få beskjed om hvem som skal få faktura. 

 
Sak 29/2021 Nyttårsløpet 

Messehall B er booket og nyttårsløpet blir avviklet som vanlig. Tom Werner har vært i  
kontakt med Kondis. 

 
Sak 30/2021 Lindboe 

Innspill fra Linn Tea om at det er ønskelig at statuttene skal oppdateres slik at det 
kommer tydelig frem at både kvinner og menn kan delta og at det deles ut premier i 
klasse for menn og klasse for kvinner etter egne poengtabeller.  
Rune tar dette med seg til møte i Lindboe-styret. 

 
Sak 31/2021 Ny regnskapsfører 

Anita ønsker ikke å sitte som regnskapsfører lenger. Hun har sittet i mange år og det 
er nå behov for å rekruttere en ny. Det sendes en henvendelse til eksterne byråer. 
Tom Werner lager en oversikt over oppgavene og Linn Tea sender ut henvendelse. 
Samtidig går vi ut internt i klubben. Rune legger ut på hjemmesiden med link på 
Facebook. Vervet er per nå godtgjort med kr. 36.000,- 

 
Sak 32/2021 Stadion-reklame 

Rune informerer at han har startet jobben med å få stadion-reklame på  
Greveskogen. 

 
Sak 33/2021 Eventuelt 

Klubben har pleid å støtte treningsseminar for trenerne. Dette koster ca. kr. 1500,- 
pr. pers. 
Tom Werner ønsker å ta trener 3 kurs. Dette gir 20 studiepoeng. Kostnaden er kr. 
15.000 og han ønsker å vite om det er mulig å få noe støtte til dette. 
Han kommer med et innspill om at  vi også burde få til trener 1 kurs for flere av 
trenerne i klubben. 
 
 
 
 

 
 

 



Protokoll signeres:  
 
   
 
----------------------------------------------------------                          --------------------------------------------------------- 
                 Rune Øverland      Tom Werner Olsen 
 
 
 
----------------------------------------------------------                          --------------------------------------------------------- 
                 Grete Rivenes                    Torbjørn Aunan 
 
 
 
-----------------------------------------------------------      ---------------------------------------------------------- 
                 Linn Tea Kjærås             Stine Wicklund Mortensen 
 
 
 
 
 
 

 
  


